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VETBRANDBLUSSERS

Schuimblussers tegen olieen vetbranden
Branden van frituurvet en -olie staan bekend als gevaarlijke
brandrisico's. Deze branden ontstaan doordat het vet of de olie
oververhit raken, bijvoorbeeld door een vergeten frituurpan of
een defecte thermostaat. Zodra het vet een temperatuur van
ongeveer 350°C bereikt zal het spontaan ontbranden en kan het
met normale blusmiddelen niet geblust worden. Hugen maakt
gebruik van een speciaal blusstof waarmee frituurvet en -olie
wél geblust kunnen worden: Bioclass AF.

We know fire. We know safety. We know you.
SK FireSafety Group levert alle hanteerbare
producten voor brandbestrijding voor alle
sectoren en gebruikers. Maar liefst 60% van
onze producten wordt in eigen beheer
ontwikkeld en in Nederland geproduceerd. SK
FireSafety Group beschikt niet alleen over een
landelijk netwerk van ruim 100 installatie- en
onderhoudsmonteurs, maar ook over circa 20
technisch adviseurs die alle richtlijnen en
wetgeving kennen, die voor uw branche

Eigenschappen F6C vetblussers 6 liter

Veiligheid voorop

gelden. Wij durven dan ook te stellen dat wij

▪ razendsnel blusschuim

Natuurlijk is een snelle en schone blussing

vooroplopen als het gaat om het maken van

▪ veilig blussen door de speciale nozzle

belangrijk. Maar voor Hugen is de

▪ leverbaar met lans om de afzuigkap te

veiligheid van de gebruiker het

blussen

allerbelangrijkste. De Hugen F6C

▪ voorzien van Milieukeur

blustoestellen zijn voorzien van een

▪ veilig bij gebruik op onder spanning

speciale nozzle waarmee de blusstof rustig

staande elektrische apparatuur

op het brandende vet gebracht kan worden

risicoanalyses en het geven van advies op
maat. Dankzij onze regionale aanpak, zijn we
altijd bij u in de buurt.

Hugen Brandbeveiliging en Adviesbureau BV
Marketing 43 | 6921 RE Duiven

▪ zeer geringe nevenschade na gebruik

zodat er geen heet vet opspat bij een

▪ eenvoudige bediening

blusactie. Met deze nozzle kan van een

▪ voorkomt herontsteking van het

afstand van 2 meter geblust worden zodat

t (026) 303 33 20

de gebruiker geen onnodige risico's hoeft

info@hugen.com

oververhitte vet

Postbus 39 | 6920 AA Duiven

te nemen.
hugen.com

VETBRANDBLUSSERS

Afdekkende Schuimlaag

type

Bioclass AF vormt razendsnel een dikke

rijkstypekeurmerk

afdekkende schuimlaag op het hete vet,

blusvermogen

6L – F6C
ja
klasse A

13A

klasse F

waardoor de vlammen in zeer korte tijd

75F

weggenomen worden. Vervolgens koelt

temperatuurgebied

°C

0 – 60

Bioclass AF het oververhitte vet effectief af

gevuld gewicht

kg

10

waardoor herontsteking voorkomen wordt.

hoogte

mm

565

Bioclass AF wordt toegepast in draagbare

breedte

mm

210

blustoestellen met een inhoud van 6 liter.

diameter

mm

162

De 2 en 3 liter uitvoering bevat Bioclass

proefdruk

bar

27

ABF blusschuim. Deze blustoestellen

werkdruk bij 20°C

bar

14

voldeden als eerste in Nederland aan de

spuittijd

s

35

Europese norm EN3-7/A1 en aan de

worpafstand

m

3

strenge eisen van het Milieukeur.

lengte slang + spuitmond

mm

500

Met bluslans voor extra afstand

artikelnummer zonder lans

Z666SAV016

artikelnummer met lans

Z666SAV006

De Hugen F6C is ook leverbaar met een
speciale roestvrijstalen bluslans.

Kwaliteit

Heeft u nog vragen?

Hiermee heeft de gebruiker nog een halve

Hugen schuimblussers onderscheiden zich

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot

meter extra afstand tot de te blussen

door blusvermogen, Milieukeur en

uw specifieke situatie, staan wij klaar om u

vet- / oliebrand. Bovendien is deze lans

kwaliteit. De hoge kwaliteit is het resultaat

te helpen. We know.

erg handig om de afzuigkap boven de

van duurzame materialen en jarenlange

vet- / oliebrand te kunnen blussen.

ervaring in het productieproces. Het
blusschuim is onder constante druk

Elektrische apparatuur onder spanning

opgeslagen in de romp en op de

Onder spanning staande elektrische

drukindicator is tussentijds te zien of de

apparatuur vormt geen gevaar dankzij de

blustoestellen nog gevuld en

speciale nozzle. Deze zorgt naast een

gebruiksgereed zijn.

ideale schuimvorming, voor een niet
geleidende straal, zodat brand in

Milieuverantwoord

bijvoorbeeld schakelkasten direct

Ook aan het milieu wordt natuurlijk

bestreden kan worden zonder de stroom

gedacht. Het schuim voldoet aan de

eraf te hoeven halen.

hoogste eisen van de Stichting Milieukeur.
Dit keurmerk is het bewijs dat er geen
stoffen in het blusschuim zitten die
schadelijk zijn voor mens en milieu.
Bovendien is het schuim na een blusactie
eenvoudig met water op te ruimen, omdat
de speciale nozzle het schuim alleen daar
sproeit waar u op richt.

F6C + lans voor blussen op grotere afstand

